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Ankara, 25 «Hıııusiıt - Türkiye fot
bol birincilikleri bitmiş ve Harp Okulu 
lakıroı Türkiye şıımplyonn olmuştur. 
Şampiyon takıma, şampiyonluk kupım 
Hariciye Vekili tarafından verilmiştir. 

1941 DE MİLLi MODAFAAYA GDNDE 
BiR MiLYON LİRA SARFEDİLDI 

Realist Bir 
Görüş 

Yazan: CA vlT ORAL 
Ankara - 25 

A lmanlar Kerç'te mavaffak 
. ~oldular. Bunu Sovyetler de 
ır 

1 ikinci DeniZaltımız da 
dün ı ·ngiltereden geldi 

liıtaf ettiler. Şimdi de Sovyetl~r 
b •rltof ccbhesinde taarruza i'eçmış 
~hınııyorlar. Bu tarrnza karşı da 

1111•nlar hem müdafaa ediyorlar 
Ve hoın de mukabil hücumlar ya· 
P~Y0rlar. Harkof muharebelerinin 
~~~dililt hangi tarafın lehine geliş· 
''&ı ~ 1 •oylenemu. Çünkü ne Sovyet· 
b~ •radan günler geçtiii halde 
\t 

11
Yiik bir ilerleme kaydedebildiler 

~ ile do Almanlar kat'i bir netice 
~~ltlarıoı şöylodilor. Herhalde. 
b •har taarruz, müdafaa ve mu· 
b~tebelerinin bir başlangıcı sayıla· 
1 
ecolt olan bu devam eden mü· 

cadel . b h b 1 • . . b~ ~ enın u yaz mu are e orı ıçın 

t
.uYult bir ehemmiyeti olsa &'erek· 
ır. Z f 

lalt ıra bu muharebelerde muva • 
~ 0laınıyacak olan Sovyot taar
•ıııı, 
l\ rı Almanlara kafkas yolları· 
IQı ,,. l l • •b• b • 1 o:ıasını kolay aıtıracarı rı ı, 

t u Sovyet taarruzu karşışında tu
duııaınıyacalt bir Alman müdafaası 
~~~ Alaıanyanın tahmin edilen bü. 
": laarrıızunu hem rüçloştirecok 
b hoın do rociktirecoktir. Bu iti· 

t~rla Harkof muharebelerinin ne· 

'"'•' hi 1 ıneraklaj beklenecek bir 
't• ~ile Şekıını almıı ır. Fakat i~in 
to tıb tar ah bir taraf tan Sovyet 
h l>raltıarında tarihin on kanlı mu· 
b ''ebelerine hazırlanılırken veya 
A '11•nılınışken, diğer taraftan da 
"'lııe 'k Çılt tı adan ve Londradan ortaya 
Cn arılan haberler ve havadiılordir. 
j,.· h Anıerikanın gelecek sone 
"ınde y d" • • b,, aptırmaaına karar ver ıgı 

.. P endüstrisinin inşasından vaz· 
"°'itı:ı" 
t.. ış olması, bu harbin k11a sü· 
vce· · 

b·t ııoe ve hatti bu sene sonunda 
ı ece·· 

edil' gıno bir işaret olarak kabul 
he 

1Y0raıuş. Tabiatile böyle bir 
'lt~~ltı hanıi esaslı delillere iıtinat 

ltıld' • • . . 'iit . 1ıın1 bilmiyoruz. Yalnız bır 
Prıı ol b " • • -det ınazsa, urun ıçın muca· 

d, ~ halinde görünen ve bulunan 
k1." •tletin hiç birisinin bu kadar 
~· b• Cfelt·l ır zamanda harp sabrıesindon 

ile 
1 

ecek bir durum iöıtormodiii· 
teıııhhit oluyoruz. Eğer bizim rö· 
do"ıediiiıniz bir şekilde harp eden 

ou . 
~... erın meseli Almanya ve 

Yet R k - . Yeco~ . uıyanın ço uzun surmı· 
Cek hır zaaıanda içinden çöke· 

Ve b &oııa u ıarotlo muharebe de 
)ora, erecek bir vaziyet g-örülü
)o~t buna da bir diyocej'imiz 
"e g ur. Fakat gerek Almanyanıo 
lere ~.~kıe Sovyet Ruıyanın cobho
h b kledıldarı ordulara, mal:r.ome 
ll11 da ılacak olursa bu iki devle· 
Jıau.1'. Pek kolay yıkılacaia benze· 
Ş ~' .. ıe · 

Q haıtne hükmetmek icabedor. 
l•rld 0 bu durum karş111nda bu 
t~dir; na11) bir hesab yürütülmek· 
açll:ıak ~o~ra daha lkioci bir cebho 
l)lıu 

1 
•çın hazırlıklarını kifi ve 

n ııtaı h 

•oıı d ış gormeyen Aoglo Sak· 
d evıeu . b" 

l b . trı, oylo az bir zaman· 
h· arbın b" 
ıç ... Ü ıteceiine ioaomaları 

... ınk" 8Uıta uıı müdür? Bizce bu bu 
fL en çok · 
• .. an bu ınaoılacak söz Ame-
~lltvoıt· Yü~ ve realist reisi Mister 
"•it Ye'? sozleridir. Miıtor Ruz· 
'•hat,,

1
Q

1
d Yaptığı bir dem•çte harp 

tı llrnu:· •n relen haberlerin ef ki . 
11• de 11

1Y~de ne çok iyimser vo 
"•~ihtt et 0" kıracak kötümser bir 
ı.ı,hca·e ıosterilmooinin doiru ol
tecoiin~ını ve bu harbin uzun ıü
d1tiıınu 1' ieıni Za)iatının büyük ol
beQı0L • fakat sonunda zaferi 
l 11;raai1 • 
'lllllttlr E. erıo kaıanacatını söy. 

' hr hidiselerin de akı· 

Ar.ıkara 25 (a.n) - lugiltorede }apılan deııizaltılarımızdan ikinci 
Murat reis, bu sabah lskenderun limanına gelmiş ve gemiye merasimle 
Türk bayrağı çekilmiştir. Bu denizaltımız " Oruç reis,, in eşidir. 

Mersinde bir cinayet 
Bir genç,·bıçaklana

rak öldürüldü 
Mersin 25 (Huıusi muhab!ri· 

mizden) - Burada bir cinayet iş 
lenmlş, Y akup Orhanlı isminde bi 
ri bıçald!lnarak öldürülmüştür. Ha 
dise şöyle olmuştur : 

Henüz 20 yaşını ikmal etme 

miş bulnnan Yakup Orlıanlı, . ye· 
d~ğindo bir inek olduğu halde ye 
ni mahalleye doiru yola çıkmıştır. 
O es~ada, Cıdeli Ş1ban oğlu iz 
zot adında biri de, Neriman ismin 
deki kadınla ayni yerde dola,rnak
taydı. izzet, tesadüf en arkalarından 
yürüyen Yakubun kendilerini ta
kip ettıg vehmine li:apı1aıış ve ini 
bir öfkeyle geriye dönüp dolikan· 
lıyı göksündon ve ayaklarından 

bıçaklamıştır. 

Yakop derhal ölmüş, kıltil ya· 
kalanarak: adliyeye teslim edilmiştir. 

şına bakılacak olur.a, Mister Ruz
veltin bu görüşünde kendiıini 
hayale kaptırmıyan ve realiteleri 
olduiu gibi gören büyük bir dev· 
lot adamının görüşlerini sezmek 
pek ko1aydır . Hakikaten yu· 
karıdıı da işaret ettiğimiz gibi 
eğer bir sürpriz olmana, daha 
açıkca11 bugün muharebe vaziyo· 
tinde bulunan Sovyet Rusya veya 
da Almanyanın şimdilik boklonmi· 
yen ani::bir yıkılışla şark cobhe 
sinde harp sona ermezsfl veyahut 
da bir tarafın mağlup olmasilo 
ıulb aktedilmozıo, bu harbin az 
zamanda bitmiyeceiini kabul ot· 
mek on doğru bir görüş tarzıdır. 
Ve bilhaHa Almanlar bu yaz Sov
yot Ruıyaya karşı bugün için 
pek kolay boldonmiyen büyük ve 
imha edici bir muvaff akiyet kaza. 
nacak olurlar ve bunda da yine 
ümid odilmoıi güç olan bir sulh 
meydana çıkmazsa, bu muharebe· 
nin uzun zaman devam etmesi he· 
men muhakkak ıibidir. 

işte bütün bu sebeplerden do
layı Demokrasi haber kaynakları· 
mn harbin erken biteceğine dair 
hayallere kaptırması gerek kendi 
efkarı umumiyolerini ve gerekse 
dünya efkarı umumiyesini b!._ tarz 
da çok ümitli fikir ve düşüncelere 
ıaplandırmaıı biç do doğru değil. 
dir. Şüphe yok ki, insanlık için, 
medeniyet alemi için bir felaket 
olan bu muharebenin bir an evvel 
bltmosl berkesin candan arzu etti 
ği bir şeydir. Fakat ne çare ki bu 
arzn kolay kolay tahakkuk edecek 
birşeye benzememektedir. Çünkü 
bu harbe atılan milletler ölüm ve 
dirim mücadelesi yapmaktadırlar. 
Bu muharebeye bir nihayet vermek 
lçinee herşeyden evvel bu milletle. 
rin birbirile anlaşmaları, kozlarını 
paylaşnıaları lazımdır. BugUnstı ne 
ortada ve ne do ufuklarda buna 
dair görünen en küçük bir işaret 
zerresi blle görOlememektedlr. 

Harkot bölgesinde 
Alman 

çevirme 
hareketi 
Alman tebliğine göre 

üç Rus ordusu 
,, kuşatıldı 

· Berlin 25 (a.a.) Alman tebliği: 

Harkof bölgesindeki ashori hare· 
ketler büyük bir çevirme harbi şek 
lioe giriyor. lçlcrindebüyük zırhlı 
kuvvetler bulunan 3Rus ordusu çev
rilmiştir. Ruslar tekmil yarmc1 te· 

ı ,bbü~lerinde muv"ffak olamamış ve 
büyült kayıplar vermişlerdir. Cep· 
henini merkez kesiminde kuvvetle
rimiz 30 dan fazla m~s'kün yeri 
ele geçirmiştir. 

llınon gölünün ceuop doiuıunda 
Sovyotlerin hücumları akim kal
mıştır. Laponyayada A 1 m a n 
ve Fio k ı t a l a r ı haftalarca 
süren muharebelerde birçok tümeni 
hazimote uiratmıştır. 99 uncu bi 
siklotçi teşki l imiz çok derinliiioe 
tahkim edilmiş mevzileri arazinin 
zorluğuna ve düşmanın inatçı mu
~avemetino raimen yarmııtır. Al
man pike uçalı.lc1rı Kandalaşka ko· 
ydnda Murmansk domiryolunun grç
tiği ehemmiyetli bir köprüyü tah · 
rip etmiştir. 

Alman savaş uçakları dün re· 
co lngiltoronin cenup sahilinde kü· 
çük bir deniz .. üssünü infilak ve 
yangın bombalarilo bombalamıştır • • 

Moskova 25 (a.a.)- Moskova 
radyssu merkez cephesindeki faali · 
yetin arttığını bildiriyor. Almanlar 
mevzilerini düzeltmek için tank hi 

mayeslnde bir kaç hücumda bulun· 
muşlardır. 

Stokholm 25 (a.a) - Timo· 
çenkn taarruzunu oldukça büyük 
ölçüde bir hareket ribi i'Östoron 
kaynaklar, henüz bitmiyen bu bar· 
bin neticesi hakkında teminat ve· 
riyorlar. Fakat bu teminat dünkün· 
den daha az zaytfhr. Borlindeki 
kanaat şöyledir: 

«Harkof muharebosi geçen 
yaz ve geçen sonbahardaki şld· 
detli mücadeleyle ölçülebilir. Bir 
tahrip savıı§ı haline i'elmek isti 
dadındadır. Kış harbi sona erdi· 
ğ:ndonbori H itler ve Görior do 
dahil olduiu halde edilen itiraflar 
Alman ordusunun bitkin oldugunu 
göstermektedir. Ve btı bal Finlin· 
diya radyosundaki askeri tofıirciyi 
şu manalı demeçte bulunmağa 
aevketa:ıiştir: 

«Harkof barolıetlori batlan· 
gıçta sanıldıiından daha bilyük 
bir ölçüdodlr.ıt 

Meclis 
1942 Bütçesinin 

müzakeresine başladı 
Şeker "fiyatları yükselmiyecek 

• Fiyatlar muayyen bir 
de tutulacak 

seviye .. 

• lcabederse devlet teşkilatında 

1 Başvekilimiz Doktor Re/ik Saydam 1 cezri değişiklikler yapılacak 

Başvekilimiz ve Maliye 
Vekili izahat verdiler 

Rana ~ar~an Londra'da 
Ankara~ «?Ü~ k~vvet~-' :MaHyeveklU. mitingler 

( Radyo gazetosi) paramızın fiili 
- Bugün Büyük le hükumete yardım istikrarını muba-

mill&t mocıısinde, azmindeyiz. Bütün faza ewa-ıni, aıtınnı 
1 Haziranda baş- boraa fiyatı olma· 
laoacak olan vatandaşlara düşen dıj-ıoı, altın alan-

1942 ma1i yılı vazifede budur. Istı- ların muhakkak 

bütçoııinin müza· 

keresine başlan 

zarar görecekleri· 
raplara bilerek kat- ni, milli paraya iti· 

lanacağız. Silah elde, mad göstoronlerin 
. mıştır. ilk Önce 

künye ge 1 o .n 
Maliye vekili B. 
Fuat Ağralı, bir 

k d• d" kazanacaklarmı 
uyanı , ıp ıri daya- ıöylomiştir. 
nacağız. Maliye vekil · 

~:: ::::== - inden sonra, mÜs · 
takil grop reisi Ali Rina Tarhlin 
küraüye gelmiş hükOcı1etin aldığı 

tedbirleri izah etmosini vekilden 
rica etmiştir. Ali Rina Tarhan de· 

aaatten fazla süren beyanatta bu 
lunmuş, bütçenin ana hatlarını, 
alıll')n ve alınacak olan iktisadi 
ve mali tedbirleri izah etmiştir. 

Maliye vekili, 1942 bütçe mas · 
raflarının 1941 !lenesine nazaran 
84,5 milyon lira fazla olduiıınu 
bildirerek önümüzdeki sene yeni 
hiımetler veya mevcut hizmetlerde 
yeni inkişaflar beklenomiyoceğini, 

Fakat Milli Müdafaaya icabodon 
ehemmiyetin verildiğini, bu hususta 
hiç bir fedakarlıktan çokinilmedliioi 
1941 mali yılında Milli Müdafaa 
işlerine fevkalade tahslııatla birlilı.to 

a-ündo 1 milyon liradan fazla har· 
candıiın•, bunun önümüzdeki sone 
ne olacağını tahmin güç olduğa. 

nu ıöylemiştir. 
Yeni bütçede 1942 devlet 

masrafları 393,029,479 lira, vari
dat ise 394,328,340 lira tatmak-
tadır. 

Maliye vekili, bütçede teva
zün ü temin için hayvanlar vıs dam 
ka resimlerinin posta ve nakliyat 
ücrotlerioio, maliye vergisinin, şe 
kor istihlak reaimlerioin, ihracat 
vergisinin arttırılacağını söylemiş 
şeker iıtiblik reminin şeker fiyat· 
larıoı katiyyen yükseltmiyeceğiol 1 
bu roıimin osaıon arttırılmış bolu· 
nan fiyatlar üzerinden alınacağını 
izah otmiıtir. . 

Hazine vaziyetinden babıeden 
vekil, hazine krediıinin i'Ün r~ç· 
dikco kuvvetlendiğini, hQkQmete 
yeniden 150 bin liraya kadar tah. 
vil ihracl solihlyeri veren bir ka· 
nan projosinin meclise verildijini 
ifade eylemiftlr. 

mlştir ki: 
«Bütün kuvvetimizle hükılmete 

yardım azmindeyiz. Bütün vatan
daşlara düşen vazife de budur. 
lztıraplara bilerek katlanacağız. 

Silah elde, uyanık, dipdiri dayana· 
. cağız.• 

Müteakiben Başvekilimiz Dok· 
tor Refik Saydam, serdedilen mü· 
talialardan vekaletlere taalluk eden· 
lere alilı:adar vekillerin cevap ve
receklerini bildirerek, Rina Tarhan 
tarafından ifade olunan fikirler üze
rinde cevap vermişlerdir. 

Başvekil, harp halinde lüzumlu 
olan teıkilitı bazı memleketlerin 
sulh halinde düşündüklerini bizim 
de seferberlikte tatbik edeceğimiz 
te$kilitı düşünmüş olduiumuzu söy· 
lemişler, t~şkilitta bazı akıakhklar 
olduğunu ve bunların izalosinin 
kütlenin ihtiyacı icabı bulundutuou, 
bu hususta kemiyetten ziyade koy 
fiyoto ehemmiyet verilecejini ifade 
eylemişlerdir. 

Bugün kıımı azamı orda saf· 
larında hizmet gören devlet teılı! 
litıoa dokunmak iıtemediklerloı, 
lüzumunda cezri deiitiklikler yapı· 

L'f!t kurul•· larak yepyeni bir tef•1 

carım söylomiılerdlr. 
Doktor Refik Saydam, fiyat 

. ederlerken ıöyle 
mesolesıoe tem•• 
demişlerdir: 

c- fiyatları muayyen bir ıeı. 
ı1ed• tatmak için elimizden re;.ai yapacaitz · Fiyatlar hakkında 

ikinci bir cephe eçllm•· 
sı isteniyor 

Ankara 25 (Radyo gazetesi) 
Bugün Londrada, hükOmetl 

ikinci bir cephe açmağa zorlamak 
için iki miting- yapılmıştır.Miting· 
lerdon birini komunist partisi ter
tip etmiştir. 

Hor iki mitingde de bazı me· 
boalar ıöz alarak ikinci cephe 
açılmasında iarar etmişlerdir. 

Ticaret vekAletl mUtet
ıı,ıerlnden UçU t•hrl

mlze geldi 
Ticaret vekaleti ınüfettlılorin

don B. "Selihattin, B. Macit ve B. 

Hüsnü şehrimize gelmişlerdir, 

Müf eltişlor merkez, Ceyhan 

ve Osmaniye kazalarında 942 yılı 
ınahsulüno el konma işleri etrafın
da totkiidordo bulunacaklardır. 

baılaDılmış olao tedkikatın yakında 

müsbet neticeye varılarak huzuru· 

noza getirileceğini ümid ediyorum. 

lt-ap ederse vesika uıulOne gide

ceiiz. Velhasıl hor tedbiri alacaiız.» 

Aokara 25 (a.a) - Büyilk mi). 
let mocliıi bul'ünkll toplantısında 
Cumhuriyet bükOmetinin mali po. 
litikası hakkında maliye vekili ta• 

rafından verilen izahatı dinlemiş 
ve blltçe müzakerelerinin devamı 
müddetince mocliıirı ber l'iln top· 
tauma11 bakku~daki teklifi kabul 
eylemiştir. 

Vekil, fovlcalide kazançlardan 
alınacak ~erridon do bahaetmiı ve 
ıormayeoıo normal gelirinden 

ziyade fevkalade ahval ve şeraitten 
faydalanarak elde edilen bilyilk: 
kazançları yalnız normal zamanlara 

mahıuı vergiye tabi tutmakla ikti. 
fa etmenin adalet icaplarile telif 
edilemiyeceiini ve ancak f ovkali· 
de kazancın tetbitindekl isabet 
derecesinin tereddüt aebebl olabi· 
leceiini ıöylomiıtir, 



2 BUGON 

TAR i H ========= 
Osmanlı payitaht-n-
da siyasi entrikalar 
O•mnnh devletile diier devlet- Franıada, hal yada reçirdiii on üç devletler de birer birer bunları ta· 

sene Hrfında ıiyati pazarlıklarda kibeylemiflerdir. ler araıın.sfa cereyan eden 
diplomatik münaıebetler tözden bulunmak üzere ikinci Sultan Ba- Osmanh devleti harp ilin etti· 
reçirilince görülür ki: ille defa elçi yezit, Çakır Etem, Hüseyin, Muıta- ii dnletln elçisini ya lıtanbulda 
kabul ve izamı Bizans ile müoase· taf a beyler ve Antonio Rericko hapsetmek, yahut ordu ile birlikte 
bet başlamuı üzerine Gazi Orhan ribi isimleri nıazbut olan, birkaç rötü•mek usulünü ittihaz eylem~şti. 
Bey zamanında vaki olmuştur. Bi- defa da tarihlerde isimleri (Oıman• İkinci Sultan Selim devrinde 

:0--------------------------

Meşhur Demp-
sey meteliğe 
kurşun atıyor! 
B ir zamanlar Amerikanın mil· 

yonerleri arasında reçmiı 

26 Mayıs 1942 J!!I' 

SULAMA 
PROGRAMI 
Nafıa - Vekili General 

Cebesoy izahat veriyor 
zanı imparatoru 1327 de (H. 733) lı, yahut Sultan Bayazit'in elçiıi) Kıbrıı fethi esnasında Venedik bal-
Bursaya, Orhan Gazi de 1340 da diye reçen memurları Şövalyeler yözü Barbaro hapHdllmiştl. Balyöz 
(H. 746) imparatorun bir kızını reisi, Papalar, Fransız kralları nezt- 1569 danberi lstanbulda yerleşmiş 

olan meşhur boltıör Jack Demp• 
ıey son ıeneler :r.arfına bQtün 
parasını kaybetmiş ve Amerika 
harbe girdikten ıonra askere ya
zılmak istemiştir . . Fakat yaşı 46 
olduiu için müracaatı kabul edil
memiştir. (Aaıerlkada askerlik 40 
yaşına kadardır.) 

- 76 mllyon kUsur hekt•r •r•zl -
mlzden 6 mllyon 435 bin hek· 

tarı eklllyor 

-___ ,,,,,,., bıu,, 

d11ra 

kendisine lıtemek için lıtanbala lerine göndermiş, bunlardan gelen olan V eoedik tebasıodan Musevi - -elçiler röndermişlerdi. elçileri de kabul eylemişti. tabip Salamon Natan Eşkenaziyi 
Cenevizlerle ilk ıtyaıi müna- 1495 te ticaret serbestislni te- Babıili ile ıolh müzakerelerine 

sebetler de Orha'l Bey zamanıoa min eylemek üzere birinci defa o. tevkil etm'tti. O zaman Divanı hü· 
tesadüf eder. larak lstanbulda bir Moıkof elçisi mayon tercümanı olan Yutof bey 

Dempıey bir zamanlar Ame 
rikada halkın en çok sevdiği in· 
sandı. Sinema yıldızlarından çok 
fazla şöhreti vardı. Her 11nıfta 
dünya şampiyonluğunu ele geçir· 

Ankara 25 (Huıusi) - Nıfia Vekili General Ali Fuat Cebesoy, b4' 
yük bir Önem almıı olan memleket su işleri hakkında beyanatta balı" 
muştur. 

Murat Hüdavendigir Ankara görüldü. bu tabibi Solrnllu Meb~et paşaya 
ve Edirnenio zap· __.,..,.._,..,. • = ~=- ~ -· takdim etmiş, o 
tını civar hüküm Devlet rıcaJinden birisinin bir frenk diline VU· da meziyetlerini 

darlara nameler kuf u "gavurluk,, damgasının hemen alnına takdir ederek biz 
ıe bildirdiii gibi, metine almış, ıon-
lran Şahı Sultan yapışmasını intaç ederdi. Mesela yirmi sekiz ra Üçüncü Sultan 

üvey• ile doıta- Çelebi Zade Sadrazam· Mehmet Said Paşa muradın da ta· 
ne milnasebatlere babetioe tayin ey. 
de , j r işmiş ti. Fransızcayı b i 1 d i ğ i n i bir kabahat gibi lemııti. 
1365 te (H. 767) Sa k J a m ak İ S t er d İ. Sulh müza. 
Raküze Cümhari- ~ :::cc:::ooo=-o ~ .... -- __ .... • kereleri e•nıs1nda 

yeti Osmanlı devletile bir ahitna 1499 da Venediklilerle mnba- bu tabip, Salamon Eşkeoazi, So 
me akti için elçiler göndermişti. rebeye ririşilmesl üzerine 1500 şu kolla tarafından Oımanlı elçisi o· 

Bundan sonra Osmanlı devle· bat ve nisanında Fransa kralına lara~ Venedlğe gönderildiği ribi 
tile Anadolu beylikleri aratıoda iki name rönderfldi. 1586 da Osmanh devletile lspan. 
muhtelif vesilelerle elçiler gelip Yavuz Saltan Selimin lran şa- ya arasında münakit muahedeyi de 
gitti; nameler yaıışıldı. hı ve M11ır ıultanı ile muharebe· Üçüncü Sultan Muradın murahha-

Yıldırım Beyazit M111rdaki Ab- lerine tekaddüm eden ıiyasi müna• sı ııfatile imza etti. 
baıi halifeıi neıdine Sadeddinül ıebetler dahi Osmanlı diplomasi Garp hükOmetleri balyöz ve 
Beridiyi elçilikle frönderdi. Bu el- tarihinin mühim hadiselerindendir. elçi namlarlle lıtanbulda mu 
çi halife tarafından Yıldırım Ba- Birinci Fraoçois Fransa kıralı kim siyasi memurlar bulundurmak 
yazide (Sultanül Rom) ünvanı ve olunca, Oımaoh imparatorluğunun hakkını birer birer iıtihsal eyledik 
rildiiini bildiren bir (hükOmet ica· takıiml için bazı Avrupa hükümdar- leri halde, Oımaolı bükQmeti pek 
zetııameıi) getirdi. larıle anlaşmak Üzere akamete mah- çok zaman memurlarıoın c küfür 

Yıldmm zamanında şark ve kom garip bir siyasi teşebbüste diyarında » uzua seneler reçirme 
garp ile ıiyasi münasebetler ge- bulunmuştu. Fakat son 25 şubat sine kıyamadı da padifablarıo cü 
nişledi. 1525 te Almanya imparatoru Şarl lOslarını ihbar etmek, yahut tan· 

Macar kralı Siglzmond Yıldı· Ken'e esir olunca, validesi, Kanu. ılm olunan abitnameleri teati ey-
rım nezdioe bir sefaret heyeti röo· ni Saltan Süleymanıo yardımını iı· lemek memariyetile muvakkaten 
derdi. tirham eylemiıti. elçller bak.kında badatlarda ema-

y ıldırım Bayazit ile Timürlenk Ba teıebbüı ve iltica, Şarl Kene net ribi teslim ve tetellüm mua· 
ara11nda rldip releo elçiler Vail· karşı Osmanh -Fraotız teşriki me- meleıi icra edilirdi. 
tuile c e r e y a o eden muha· ıaiıinl lotacettl. Fransanın Kanuni Avrupa devletlerinin daimi el· 
bereler O.manlı tarihinin pek mü· oezdine gönderelii ilk m11mur, ki çileri lıtanbulda bin türlü sly11i 
him bir ıiyaıi safha11nı teıkil eder. iımi meçhul kalmıştır, maiyetinde· entrika çevirir, devletin en hurde 

Çelebi Saltan Mehmet de şark ki on iki kişi ile Boınada öldürül· muamelelerine vukuf keıbetmek j. 

hilkümdarları ve Anadolu mesi üzerine 1525 te bu vazifeye çio ca1uslar kullanır, Babıaliyi ken-
beylerile ıiy&1i münatebetler lda- kont Jean Fraorpani tiyin edildi. dl devletlerinin ıiya1etleri icapla-
me etti. Gelibolu deniz muharebe- Fraogipani lıtanbula gelen ilk Fran· rıoa göre yürütmek için tertipler, 

11z elçiıidir. edb' ı ı L sinden ıonra Venediie bir elçi t ır er a ara~ muntazam ve de-
rönderdi ki, Avrapaya giden ilk Bundan ıonra Franta ile ıiya- vamb bir proiram altında çalışır. 
Oımaoh elçlıl budur. •i ve diplomatik mllnatebetler ıık· ken, Babıili; o <levletlerio dahili 

Fıtib Saltan Mehmet Anadolu laştı. Kanuni Sultan Sllleyman Fran· ahvalinden, diier devletler karşı· 
filtabatını tevıia teşebbüı eyleyin· ttz ve Katalanların Mııırdaki eakl sındaki durumlarından, Avrupanın 
ce Akkoyanla hükümdarı Uzun imtiyazlarını tanıdı. Fransa elçlıi terakkiyatındao, aıkeri ve ıoıyal 
Huan, validesi Sire batana Kilrt Jean de la Forut 1535 le (H. 941) tesitabodan haberdar olabilmek i-
beylerlnden Şeyh Hlllanla birlikte Kanuniden ilk Franıız kapitllliıyon· çin lstanbuldaki garp elçil~riain 
Oımınb hllkllmdarı nezdine gön· larıoı aldı. Ba kapitül&ayonlar son istedikleri zaman ve lıtedikleri su·I 
derdi. Fakat ba Hfaret Trabzon ra dljer devletleae de verilen ve rette verecekleri malOmata müfte-
Ram lmparatorlQiQnan ortadan kal· her padişah cülOs ettikçe tecdide kir kaldı! 
dmlmuına mini olamadı. dilen fermanlara oümune oldu. lktldar11z ve rafil Relıülküt-

Veoediklilerle bozqmaş olan F raotadaa sonra 1528 de taplar (Babıilinin Hariciye Nazır-
Napoli kralı Ferdioant Türk remi· Avusturya, 1581 de in. ları) Divanı hümayun tercümanlıiı· 
lerinin Napoli bükı1meti limanları· giltere, 1612 de Felemenk, 1721 Dl ifa eden Fenerli Ramların atız· 
na rirmeıine müsaade edilmek ü de Rusya devletleri de htanbula lanna bakarak onların müfsidane 
zere Fatihle bir muahede akdetti. daimi elçiler göadermişler, diğer ve haioane telkinlerini siyaıi zara 

ikten sonra 1921 de Fransız bok· 
sörü Georgeı Carpentier ile yap
tığı maç bütü~ dünyada büyük 
alika uyandırmış, hele Amerika· 
da berke'i heftalarca meşiul et 
miıti. 

Jack Dempsey esasen hamal· 
dır. San Fransisco'da vapurlardan 
eşya boşaltırdı. Araıırada vakit 
geçirmek için bokı yapardı. 1919 
da, ifler azalınca kamını doyur
mak için boks maçlarına baıla· 
mıı, ilk maçındao aocak 20 lira 
11labilmifti. Fakat bundan sonra 
tanınmış boksörlerd~n Jette Wil
lard'la yaptıiı maçı kazanınca 
elioe bin lira geçmiştir. Deu-ptey 
ismi yavaş yavq ber tarafta du· 
yulmuş, yaptığı maçların hasılatı 
gittikçe artmıştır. 

Carpentier ile yaptıiı maç 1 
milyon 250 bin lira, Firpo ile 
maçı 1,150,000 lira, Tuoney ile yap· 
tığı iki maçtan birinciıi 2,600,000, 
ikincisi 3,100,000 lira hasılat ge 
tirmiştir. Dempsey yalnız Carpeo· 
tier ve Firpo ile yaptığı maçlar
dan bir buçuk milyon lira almıştır, 

Demp18y 10 tane film çevir. 
mit, banlar için de 1,250,000 lira 
almıştır. Rlnrden ayrıldıiı zaman 
10 milyon doları vardı. Fakat 
boksör paraıını tutamamıştır. 10 
sene içinde iptida rlnema yıldızı 
Ettella Taylor, sonra Sylvia Jo
celyn, Hannab Willlams ve niha · 
yet Edith Rockwell ile evlenmiş 
ve dördünden de boşanmıştır. Her 
ayrılışta karılarına bir çok para 
vermiftlr. 1927 de ancak 2 mil
yon lira11 vardı. Bu para ile otel· 
ciliie ve lokantacıhia baılamıf, 
fakat 1929 buhranı yüzünden ba 
ifte çok para kaybetmiıtir. 

Şimdi Dempsey bir tıkım 
boksörleri toplamış, bunları şehir 
ıehir rezdirerek bokı maçları 
yaptırmağa başlamıştır. lımi elan 
çok sevildiğinden bu maçlar ra;. 
bet rörmekte, Dempsey de ba 
suretle geçinmektedir. 

retler gibi kabul ettiler. Diier ta
raftan b6yük ticaretle iştigal eden 
Museviler de Avrapadaki acente· 

( Devamı llçllncllde ) 

Vekil, aa işlerinin 929 senesinde ele alındıiını anlatarak ezcü 
demiıtir ki: 

« - 936 senesinde verilen 30 milyon liraya 8 aiustoı 941 tarih' 
de kabul edilen bir kanunla 51 milyon liralık bir tahılsat da ilave e 
miştir. Bu tahıltata mukabil beş senede bitirilmek üzere bir proır 

hazırlanmıştır. 

Şu işlerinde en ohommiyetlilerini t11rcih etmek, müıtocel bir nı• 
yet arzeden ve bilhassa iıtimal zümrenin hayat ve sıhhatile ilgisi 
işlere ehemmiyet vermek. 

Uzak bir istikbalden ziyade yakın bir zamanda netice verecek 
işlerini görmeklbo programın esasları aratındadır.> 

Vekil, Türkiye arazisinin 76 küıur milyon hektar oldoiunu, boo 
ancak 3 milyon 50 bin hektarı düz ova olduğunu, ekilen arazi 111 

tarının 6 milyon 435 bin hektara baliğ olduğuna, memlekette 2 mil 
hektar arazinin nehirler ve dereler vatıtasile sulanabileceiioi, yeni 
ie ile mütebaki yüzde 50 nisbetinde ekilen arazinin de sulanmış ol• 
iını söylemiş ve bu sayede beher hektar 10 lira hesabile 9 milyon 
kar ıulanacağına göre 100 milyon lira doierinde asgari fazla lıti 
temin edilebileceiini, halen Manavgat, Sivaı ve diier kııımlarda so 
)erinde ihaleler yapılmış olduğunu ve bir kıtım yerlerde do etütler• 
vam edildiğini ilive etmiştir. 

Y atıh mekteplerde t•le· 
beden alln•c•k Ucretler 

Ankara 25 (Hoıusi) - ,Muva
z.enei umumiye kanununa röre 942 
senesinde ilcretli yatıh mektepler· 
den alınacak ücretler ıunlardır: 

Adaaa liHleri 245 Ura, Af yon 
liseıi 200, Antalya 240, s .. tıkeılr 
265, Buraa 245, Çamlıca kız liseıi 

375, Denizli 200, Diyarbakır 245, 
Edime 230, Erenköy 375, Erıarum 
250, Galataaaray 400, Gaziantep 
215, Haydarpaşa 375, lzmir 300, 
Kabatq 375, Kadirli 375. Kart 
230, Kastamonu 215, Kayseri 245, 
Konya 230, Trabzon 230, Yoırat 
215, Bursa kız öiretmeo okula 
245, lstanbul kız öiretmen okulu 

375, Aydın 215, Bilecik 200, Bola 
215, Buca 300, Çanakkale 230, 
Manlaa 230, Maraş 215, Nltde 
200, Yalvaç 1'40, lsmetpaşa kız 
enstitnın 300, Üsküdar kız sanat 
okulu 375, ıanct okulları 200 liradır. 

Terfi eden hlklmle· 
rlmlz 

Şehrimiz atliye hukak hakimi 
B. lımail Hakkının derecHi 5 e 
ve maaıı 80 liraya çıkarılmıf, Ka 
raiıalı hikim muavini B. Nuri Ôz
ak ayni yer hiklmliiine ve ffth· 
rimiz ıulh hiklmi 8. Nazım Andmn 
hlklmliiine tayin edilmiftir. 

Koz•n, kurtulut b•f 
mına h•z1rl•nıyor 
Kozan (Hasm~i muhabirimi• 

Ôoümüzdeki 2 haziran, Kozao 
tuluşonuo 22 ncl yıl dönümil 
Kozanlılar bu biyfik günlerini 
lamak için hazırlanmaktadırlar. 
ıan balkevi ıeol'in~bir progradl 
zırlamıştır. Köylüler, milli kıy 
lerle Kozana gelerek bl\yram• 
rik edeceklerdir. 

Parti ve Halkevlmlı, ku~ 

milliye grup kumandanlarmdaO 
hid «Saimbep in mezarını, 
kabramanhklarile mütenaıip bit 
kilde yaktırmak üzere faaliyet• 
mlştir. Şube relıimiz yarbay f 
Canöztilrk'ün başkanlıiında lı 
lan bir komite bu işle metgol 
maktadır. 

Koml•eri tokatlıy•n 
kadın mahkQm ol 

Neriman iıminde bir okd 
kadın, Sevda iımi1Jde bir ar 
şının hakaretine maruz kalm•f 
zabıtaya tikiyette bulonlll 
Sevda karakola celp edilmİf 
ifadeıl alınmak iıtenmiştir. f 
genç kadın borada da sinir 
hikim olamamış ve komHr 
tokatlamış, kendine hakaret 
mittir. 

Mahkemeye verilen S•~ 

ıuçu sabit &'Örülmüş, bir •f 
gün hapılen karar verilmiştir• 
tevkif olunmuştur. 

.,===============================================================~ 
Avrapada bir hıristlyan bükOmetin 
Osmanlı devletile ittifakının ılyaıi 
tarihte Uk mi1ali bu olmaştur. 

Fatih Sultan Mehmet Lepan 
kalesiul istemek üzerere V en'ediie 
bir elçi göndermişti. Y abadi olan 

il \ Tarihi Roman : 45 I ZINDIKLAR Semih Uygur~ 
bu elçi bindiii remiyl yakalayan 
korsanlar tarafından yüzlliü aha· 

k li!in parmaiı kesilmesinden ma y • • 

mütee11iren vefat etmıştı. 
· Venedikle on altı sene süren 

ve Venedii'in kuvvet ve aatvetinl~ 
kırılmatını lotaceden muharebe hı· 
tama erince, akdolonao muahedede 
Fatih Sultan Mehmet, Veoedik hü· 
kOmetinin lıtaobnlda vatanda,ları 
lizerinde kaza hakkı olmak üzere 
bir (balyöz - elçi) bulaodarması· 
na mllsaade etti. 

İıtaabulda mukim elçilerin ilki 
de bilyük Venedik bölyöılldllr. Fa· 
tib ba muahedeyi akt için relen 
•ltly•, V enedire bir elçi gönder· 
melde ••ubele etti. 

O zamanlar b.a l'lbi hizmetle
r• ekıeriya çavaflu memar edl. 
lirdi. 

R odoı ş8valyelerloe iltica •· 
dıo Sultan Cem'ln Rodoıta, 

·'=============;;=:============================== Keveli gençler mantolarını Almanın 
ÇEViREN: 

baııoa attılar ve ilk iş olarak elindeki 
koca kıhncı almaia utraıtılar. Bu iş o 
kadar kolay olmadı. Alman üzerine çul· 
lanan Kevelileri top gibi üz.erinden fırla· 
tıyorda. Nihayet Marton ilmeği biraz daha 
•;~ın~a bot.atma dereceaine gelen Alman 
e erınl açaata mecbur oldu. 

- Kevelilerden birinlo elinde bir bıçak 
goren Omode 

- Dokunma 1 - diye baiırdı. 'Yakala
dığımız ayıyı Beç efendlaılze cani 1 - il H ı o a-rak gotOre m. er halde ••kabilinde 
bize bir maırapa şarap ikram eder. 

Almaoı kendi atına bir an Ç'1valı 
ribi yilkltdikten ıonra yollarına devaa 
ettiler. Yola ~ıkmadao önce Omode yerde 
ölü yatan bl.zmetciyl bir dabı muayene 

etti ve 
...:. Martoo efendim kerataya son 

vaftizini ver1in. DJyerek Ozeriae tilkGrdü. 
( Bu onan pek eski bir adeti idi. ) 

Vak'a yerinden uzaklaştıklan halde 
efendlıi için ailayan uşaj'ın ıe.i elin 

işitiliyordu. 

Anilka'nın bütün vücudu lir tir titre· 
yor ve mabafızının yanında yoluna de· 
vam ediyordu. Hali çehresi hiddetinden 
takallüı etmiş ve gözleri bir kor rlbi 
yanan Marton'a birşey ıöylemekten 
çekiniyordu. Suyun kenarına geldikleri 
zaman kız dayanamadı yavaşça Marton'an 
kolunu tutarak k11ık bir sesle: 

- Efendim! dedi. Eğerde dur~mıyorum. 
Korkadan kalbim d\lracak suya baktıkca 
gözlerim kararıyor ... Eier zahmet olmaz
sa beol de terkine al. 

Marton .. lr kelime söylemeden km 
önüne oturttu ve atını ıuya sürdü. Sa· 
yun ortaııoda atı ıtılamak llzere dizrlni 
bıraldı. Göıü kararan Aniika bqıoı Mar· 
ton'aa omuzuna dayamıştı. Marton'un 
boynana doladıii kolları titriyor kalbi 
yaralı bir kut ribi çırpınıyordu. 

Ka~lar lçlade yerde yatan uıak rö · 
ıüoü? .oa~ndeo biç ritmlyordu. Şimdi ıu 
kendını bır çelik at ribl •aran kuvvetli 
kollar biraz önce kendlıi için adam öl· 

dürmüttü. Bu içine hem bir korka hem de 
anlaşılmaz bir mabmurlak verlyordQ, MI· 
ni mioi kıı kadın olmQftu. kendini biç 
mesut hem de günahkar buluyordu. Göz· 
lerlni açtı aç bir inatlıkla M•ton'un na
zarlarını aradı. 

Birdenbire kendilerini bir kalabalık 
içinde buldular. Çanad kalesinin kapaıa

nun önüne relmiılerdi. 
Sahilde birçok halk toplanmıfb. Ma· 

roı'Iular Piıkopoılarlle veda ediyorlardı. 
Geller dört atlı bir araba içinde otaru· 
yordu. Halk etrafını çevirmiş elini öpme. 
te ıavqıyorlardı. 

Geçen gOnler eınaıında memlekette 
bir çok badiıel"r olmaıta. Piıkopoı hı· 
riıtfyanhiını bir çıkmaza ıilrükleyen Ve· 
nedikll krala gitmek ve onu ikaz etmek 
zamanının felmif oldapnı kani bWQDU• 
yordu. Biltiln bıriıtiyanlıfın maraz kal · 
dıiı tehlikeyi kendinden bqke kimae 
rörmiyordu. 

Plıkopoı ıztabph rörtınilyordQ. Son 
fÜnlerde baıkalarının ifledikleri rünab· 

ları kendi vücuduna eziyet etmek f 

tile affetlrmeie ujraşıyordu. 
Şimdi sovrili papaslarına veda 

yordu. Her birine ayrı ayrı sıcak "' 
mimi bir dille hıtap ediyor ve kalpl 
kazaaıyordu. 

Fevkalide hatsaa olan kalbi bO 
otlom diye hitap ettiii ıabsiyetleri 
daha göremiyeceiini hi11edlyordu. 
ratmen bütün veda eanasında sakill 
neıeli röründü. SnkOneti diierlerirı' 
ser et telkin ediyor, eamer yüzünde 
ren neşe ise bu yüze baıka bir c 
veriyordu. 

Arabaya bindiji zaman kalenin ~ 
terinde bora ıesleri yilkteldi. Bu q 
beri beklenilen yolcuların reldiğioi 
riyorda. Bunun üzerine Goller 
dardartta. 

Anjlka Marton'un kolları arat• 
11yrıldı ve aoneılnio kucatına atıld1 • 

Papu attan inerek açık bafl• 
dının yanına gitti. 

( Dnamı fHU') 
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Politika • • 
mucızesıne 

• 
ınanmı-

goruz, kuvvete güveniyoruz 
YAZAN Bu asırda 

tabiatın gidişi 
ni deği~tirecek: 
mucizeye ina· 

n olmadığı gibi, memleketleri 
llrtaracak mucizeye de güvenen 

k•lıııamıştır. 
Politika bazen bir marifet ola· 

bilir, fakat tek başına, h~rşeyi ol 
llracak mucizeler yaratamaz. 

Bir Fransız razetesi harp dışı 
kalan memleketimizden bahseder. 
en «Türk mucizesi» Tabirini kul· 
lanıyor.«Ankara d•vlet ııdamlıırı• 
11111 mahareti, diyor, bir diploması 
ltarikasıdır. Her devletle hoş geçİ· 
ııerelt, her türlü ahvalde kendileri 
ili harbe sürüklemek tehlikesini 
tôıteren tesirlerden kaçınmayı bil. 
diler, Halbuki son yıllarda ne bü. } 
Ylllt tehlikelerle karşılaştılar. Yu· 
11•nistan harbi, Rusya harbi, Surl
~e ve lrak harbi, Von P4pane su 
ıkan.:. 

Fakat gazele, bunları yazıp bu 
~•hlikeleri atlatan Türle muciusini 
~~dükten sonra kaygılanıyor, şüp 
~Ye düşüyor. Buna da sebep, Is· 

;•Çrede çıkan cBund• gazetesinin 
l 0 1!1• muhabirinden aldığı haber 
~dir, Bu muhabire göre, Hitler • 

cekmiş gibi hazır olarak bitnraftır. 
Bunuıı içindir ki biz, gelecek gün· 
ler dahi diploması mucizesile ıo
nuna kadar tutunup tot11namıyaca· 
ğımızı hiç düşünmüyor11z. Bıliyoruz I 
ki bir politikanın verimi karşı ta
rafın menfaati süreğincedir. Men· 
f aat hesabı gerektiil güo, politi· 

kaya, dürüstlüğe, bitarafh(a aldı· 
rış eden ol111az, iş ıiliba düşer. 
Bundan da korkmuyoruz. 

Salzburg buluşmnsında Mibve. 
rin: Asyrı ve Avrupa arasında köp 
rülük yapan, hiç dekuoulmamış 

bölgelere büyük çapta bir hareke· 
te girişeceği bildiriliyormuş. Bu ha 
berin ne kadar doğru olduğunu, 

ve eğer doğru ise bu bölgelerden 
hangi memleketlerin anlaşılaca(ıoı 

kestiremiyoruz. Asya ile Avrupa 
arasındaki bölgeler Suriye, Irak, 
Türkiye olabilir. Japonya Hind de 
nizinoen Basra le örf ez ine yaklaşır· 

kcn, Mihver de Suriye ve Iraktan 
o tarafa geçmek ve lngiltereyi l 
ran ve Rusyadan ayırmak mı iati
yecek? Her plnn mümkündür. Tür 
kiyeye gelince, garptan şarka, ş\· 

maiden cenuba doğru geçmek için 
memleketimizi yol yapmak istemek, 
her kim için olursa olıon, sonu 
gelmiyecek bir seferdir ki başlı ba 

şıoa yeni bir harb demektir. Har· 
bi kazanmak bakımından bu feda· 
kirhiı gerekli kılacak biç bir he 
def rörmüyoroz. Her halde, uzun 
ay1ar için böyle bir hareket hazır. 
lıiına ali met yok tor 

Bu mtioasebetle, Almaoya Bü 
yük elçisi Von Papenin bir ııs\teri 
Alman mecmuasında neşrettiği ma 
kaleden şu satırları almakta fay. 
de buldiık: « Bir kaç zamandır, 
Mihver devletlerinin büyük taar
ruz kadrosu içinde, Türkiyeye kar 
şı bir saldırış düşündükleri şayla11 
yaymağ'a çalışanlar var. Belki bir 
yıl Öııce, bu türlü şayiaların bir ı. 

tibarı olabilirdi. Bugün arhlt Tfir·. 
klyede hiç kimse bunlara kalak 
asmıyor. En saçma propagandacı· 
lar bile anladılar ki Türkiye bir it. 
tif ak imznlamaltla ancak emniyeti· 
nl ve tamamiyetlni rüven altına 

almak istemiştir. 
Bugün, türkiye bükQmetinin 

gayesi ve bütün Türk milletinin 
arzusu harbden uzak kalmaktır.ıt 

Türkiyenin harbden uza\c kal. 
mak isteğini herkes biliyor. Türkİ· 
ye ile kimsenin çatışmak istemedi. 
ne de burün için inanıyoruz. Bu 
durumu bir mucize değil, süreceii 
kadar süren bir hakikat sayıyoruz. 

- Aktam'dan -
llııolini arasaodaki son Salzburg 

toruıaıeıinde Mihver «şimdiye ka
dar harbin dokunmadığı, ve lnril· 
ter · l b· •nın Almanya ye Japonya a ey· 
ıne setler çektiii bölgelerde sü· 

~alli tecavüzler düşünülmüştür. » 

Osma_nh payta~tın· 'Belediye riyaset inden 
da sıyast entrıka 1 r . 1-L • 1 . h 

Unun içindir ki: Afrikada büyük 
~'Pta ıaldırımlar beklememelidir. 
~alyada beklenen şey, Avrupa ile 
b-'Y• •rasında köprü teşkil eden 
k1>ltelere doğru geniş ölçüde hare 
~ •tlerio gelişmesidir.• Gazete ili· 

- emıı ıır. ış erı ayvaoatı• 
( Battarafı ikincide ) b' 11 L "ht' l 72120 nm ır yı ııı; ı ıyacı o an 

lerinden, yahut ortaklarından al· kilo saman açık eksiltme ile satan 
dıkları siyasi haberleri Osmanlı ri alınacaktır. 
caline bildirmeği, b11 ricale yanaş· 2 - Bir kilo samanın muham· 
mak için iyi ve müessir bir vesile men bedeli alh kuruştur. 
addediyorlardı. 3 - Muvakkati temiııat 325 

e ediyor: ... Türkiyenin, iıtiklil ve 
'lllb hizmetindeki bu sırf diploması Devlet erkanı nazarları arkada liradır. 

4 - ihalesi Haziranın 12 nci mazinin şaşaasına matuf, fikir 
cuma günü saat on beşte belediye 

lııllciz ·1 ı_ d d leri tekamüle muarız eski ananelo· d eıı e soquna "'a ar ayamp 
'Ytnllmıyacaimı önümüzdeki haf· re bağlı, müslüman halk ise bir or· 

taı,r bize rösterecektir.» taçağlar hayat ve maişeti içinde 
k Eğer mucize ile istiklalimizi Avrapaom «givar icatlarına» bigi 
. 0rııyup harp dışında kaldığımıza ne, hatti düşman, kapalı bir do· 
'11aııa;1ydık, sade relecek haftalar romda vakit geçiriyor, herhangi 
llaı l bir teceddüt hareketi kımlı aksül· 
k 

1 dayanacağımızı düşünmekle amellerle karşılanıyordu. Devlet ri· 
d •~ınaz, geçmiş yıllar nasıl tutun- calinden birisinin bir frenk diline 
duııımuza biz de ıaşardık. fakat vukufu .:givurlak» damgasının he· 
b~Yancımız, yukarda dediiimiz fİ· men alnına yapışmasını intaç e• 

ı, mucize deiildir. derdi. 
B b Meseli lıtanbulda ilk matbaa· d arüne !tadar Türkiyeyi har 

1' lfın~a bırakan başlıca sebep, ya kuranlardan Yirmiıekiz Çelebi 
,llrluye ile çatışmakta barb rayo· zade Sadrazam Mehmet Sait paşa 

'
1
1 btkımıodan biç bir tarafın men• Fransızcayı bildiiini bir kabahat 
•ar l gibi saklamak isterdi! 
h ı o ınıması, bilakis Türkiyeyi Sosyal dorum ulemanın ve sof-
~be sokmamakta hor iki dövüşen taların, şeyhlerle dervişlerin taas-
d •fın çok değerli hesabı olması sup propaiandasile tekke ayinleri 
kit. Balkanları geçip sınırlarımıza cazibesinin tesiri altında bulondu-
d •dar relen Almanya Türkıye ile ru o devirlerde Avrupaya gönde· 
fao•tluk anlaşması imzalamakta rilen Osmanlı elçilerinin ırittikleri 
l'!da buldu. Müttefik lnriltere, memleketler içtlmaiyahnı ne gözltı 
b \irkiyenin bitaraflığı sayesinde gördükteri, nasıl telakki eyledikle· 
•rb y-ı.- · d' d' S t · 1- d'I k h il d d" B R Uır.unü yarıya ın ır ı. ovye rı meraır. e ı ece a er en ır. o· 

f>:l~ıY·a' Türklyenin harb dışı, dürüst nu bu elçilerin avdetlerind' Babı-
tıkaıından yüzde yüz kazandı. aliye takdim ettikleri takrirlerin sa· 
F tırları arasından istihraç edebiliriz. 

it •kat, sonradan anlaşılan bu Sefaretname dediğımiz bu tak· 

encümeninde yapılacaktır. 
5 - Şartnamesi belediye ya

zı işltıri kalemindedir. isteyenler 
orada görebilirler. • 

6 - ihale günü muayyen sa· 
atta taliplerin muvakkat teminat 
makbozlarile birlikte Belediye Ea· 
cümenlno müracaatları ilin olunur. 

'2033 26.30 3-7 

Fiat mürakabe ko
• 

mısyonu reisliğin· 
den: 

1 - Vilayetimiz çevresinde 
beyana tibi tutulıııoı olan zeytin 
yağlarından; 

A - Ecnebi maddesi % ya· 
nmı geçmiş lampat yağlar ile 

B - % 5 onda .ekiz asitli ve 
azami% 1 ecnebi maddeli sua mal 
larma 202 sayılı koordinasyon he· 
yeti kararmın ikinci maddesine 
göre Ticaret Vekaletince el konul 
muştur. 

2 - El konan neviden zeytin· 
yağlarm mübayaası Ticaret Veki 
letince veya göstereceji hükmi ve 
hakiki şahıslar tarafından yapıla
caktır. Keyfiyet ilan olunur. 

Mosltova 25 
(a.a.) Sovyet re· 
ceyarısı tebliği: 

23 mayısta 

Harkof istikame
tinde mevıilerin i 
ııağlamakta olan 
\cıt'alarımız düş 
man piyade ve 
tank mukabil hü
cumlarını püskürt 
müşler ve bazı 
kesimlerde taar· 
roz savaşları yap 
mışlardır. 

1 1 
yapıldıiı bildirilen 

Rostof - T agonrok karşılık taarruz· 

= hattında lıır sayeıinde ön· 
---

11 
emli Sovyet kuv-

Yeni bir 
AL"1an 
taarruzu 

vetleri arlık tama· 
ınile sarılmış Lu. 
lunmaktadır. Keo. 
dilerlni sarım çem· 
beri kırmak mak·I 
sadile içeriden ve 
sarılan kvvetleri 
kurtarmak için dı· 
ıarıdan •yapılan 

dilşmau teşebbüs· 
leri neticesiz kal· 

Harkofa gapılan 

lzvum B1rven 
kovo istikametin
de şiddetli savaş 
lar olmuş, kıt'a

larımız düşmımın 
mukabil taarruz· 
larını püskürtmilı 

Rus baskısı ha
fifletilniek iste- mıştır. 

llmen gölü
nün cenup doiu 
çevresinde dünkü 
dilşman taarruz 
larının hepsi aka· 
mete u;ramıştır. 

• n ı yor 
Ruslar Ker.ç'i tahliye 
ettiklerini bildiriyorlar 

ve düşmana karşı hareketler yap· 
mıştır. 

Kıt'alarımız, Sovyet başkuman 
danlığınıo emrile Kerç yarımada
smdan çekilmişlerdir. Kıt' alarıo 
teçhizatı tabliye edilmiştir. Tah
liye tam bir intizam içinde yapıl· 
mıştır. 

22 mayııta 50 Alman tayyare· 
si tabrip edilmiştir. Biz 14 tayyare 
kaybettik. 

Moıkova 25 (a.a.) - Sovyet 
geceyar111 tebliiine ek: 

Bata şimal cephesinde Alman
lar önemli bir mevziden tardedll. 
mişlerdir. Bu cephenin bir başka 
kesiminde Rus piyadesi Alman mü 
dafaasının dış hattını yarmış ve 
önemli bir cepheyi işial etmiştir. 

Harkof cephesinde hareket ya 
pan bir Rus birliii Almanların bir 
çok hücumlarını püskürtmüş, düş

mana önemli kayıplar verdirmiş, 
850 düşman subay ve erini öldür· 
müştür. Külliyetli miktarda mahe· 
me tahrib edilmiştir. 

Kalioiıı cephesinde bir Sovyet 
süvarl'"birliği, düşmanın geri•inde 
hareket yaparak. çok ilerilere ka· 
dar girmiş, lloi bir akın neticeeİn· 
de meıltGn bir mahaldeki bir Al
man garnizonunu dağıtmıştır. 

Moskova 24 (a. a.) - Mosko· 
va radyosu diyor lı:': 

Son 24 saat zarfında batı ce· 
nup cephesindelı.i kıta)arımız diiı· 

manıa 150 tankını, askeri teçhizat 
yüklü 215 kamyonunu, 10 uçaksa 
var top bataryası mevziini, 9 mit· 
ralyöz mevziini ve sekiz ıiper ha· 
van topunu kullanılmaz bir hale 
getirmiş veya tahrip etmişlerdir. 

Bir hava savaşı esoa11nda 18 
düşman tayyaresi tahrip edilmlı ve 
yerde bir çok Me11erşimid uçakla· 
rı tutuşturulmuştur. Muvaffakiyetle 
hücum edilen bir başka hava ala· 
nında 30 dan fazla uçak tahrip e
dilmiş ve sarnıçlı bir çok kamyona 
ateş verilmiştir. Bin kadar Alman 
subayı ve eri ölmüştür. 

Moskova 25 (a.a.)- Royter a· 
jansıom hususi muhabiri bildiriyor: 

Doiu cephesi geriılodo Macar 
kıtaları kuvvetle ıilihlanmış bir 
bolşevilt çetesini, günlerce süren 
bir çıupışmadan sonra tahrip etmiş
ler ve bir çok harp malzemeıi ele 
geçirmişlerdir. 

Avcı alaylarmdan birinde ta· 
bur komutanı olan Yüzbaşı Graove 
Kerç yarıınadasıodald çarpışmalar· 
da bilhassa cesaretle temayüz et• 
miştir. 

Madrid 25 (a.a.) - D. N. B·: 
Doio cephesinde kış savaşlarına 

iştirak eden lspanyol Mavi tümeni 
gönüllülerinden 1300 kişi, iki hu• 
susi trenle bugün lspanyol · Fran• 
ıız hududuna relmiılerdir. 

lspanyol , Alman ve ltalyan 
renklerlle donanan iki tren, bundan 

·sonra lrun ve Hendaye arasındaki 
beynelmilel köprüden geçmişlerdir. 
Zengin bir ıurette donatılmıı bulu · 
nan lrun garında Mavi tümen rö· 
nüllüleri Falani ve lspanyol ordu· 
oun şeref kıtaları taraf ıodan selim
lanmışlardır. 

Borada kısa bir tevakkuftan 
sonra Üzerlerine taze fÜller Hrpl· 
len iki katar Saint Sebastien isti 
kametine hareket etmiılerdir. 

Stokbolm 2S (a.a.)- lsveç ra· 
zetelerinin e~rlinden aldıkları ha
berlere göre bir Yunan gönüllü 
müfrezesi Alman ordusuna rirmiş 
tir. Yüderce Yunan işçi de şimdi 
Alm•nyada çalışmaktadır. 

)T.a.K·vtMI 
26 Magıs 1942 
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Bu 
Gece Nöbetçi Eczane 

Toros eczanesi 
(Yeni cami yanında) 

Tashis 
24 mayıs 942 tarihli gazete· 

mizin ilin ıiltununda çıkan 440 
M 3 köknar satışı ilanında 3 iJncü 

-satırda kök.nar yerioe yaolışlıkla 
odan satııa çıbrılmııtır denilerek 
yaZ1lmışhr. Düzeltiriz 

Meksika'lılar 
Mihvere kartı 

harp istiyor 
Kongre, olağanüstü 
roplantıya çağrıldı 

M•ksiko 25 (a.a)- Bir deniz· 
altı ~eıniıi tarafından öldürQlen 
denizcilerin cenaze merasiminde ha• 
zır bulanmak üzere Mekıikoda mu· 
azzam _bir halk kiltloıi toplanmıı 
~~ bag~rara~ .mihvere lı:arşı harp 
ılan edılmeıını lıtemiılerdlr. 

Meksika işçileri federasyonu 
tarafından tertip edilen bu göate• 
ride 100,000 den fazla insan hazır 
bulunmuştur. 

Buenoıı Aires 25 (a.a) - D.N. 
B. Meksikodan bildirildiğine röre, 
Koarre perşembe gooü olaf anilstü 
toplantıya davet edilmiştir. Ba cel. 
se esnasında Comharreiıi Camac. 
he, radyo ile bütün memlekete ya. 
yılacak bir demeçte bulunacaktır. 

Havana 25 (a.a) - Mekıika 
hükllmeti, bundan iki ay evvel bir 
sahil muhafız gemiıi tarafından gö. 
rülen ve Tampiko limanına relen 
bir ltalyan gemisinin göz hapıine 

alınmasını emretmiştir. 
Vaıinrton 25 (a.a)- Meksika 

körfezinde bir ufak Amerikan tica
ret gemisi torpillenmiş, diier bir 
gemi top ateşine totolmuıtur. Ge
miden kurtarılanlar Bahriye nazır• 
hgmın bildirildiğine göre körfezde 
bir !imara çıkarılmışlardır. 

Uzakşarkta lngiliz 
kayıplannın sebebi 

Londra 25 (a.a) - Hındlstan 

nazırı Amery, düo Britanya impa· 
ratnrlutu milli bayramı münasebe
tile bütün imparatorluğa bitabom 
radyoda söylediği bir nutukta ez. 
cümle Hong-Konr, Singapur ve 
Malezyadan bahsederek demlftir ki: 

"- Bu güzel toprakları bir 
müddet içiıı ~aybetmiş olmamız ve 
bu toprakların harabiye ujrayıp 
kölelij'e düşmüş bulanmaları ne 
abaliıinin sadakatsizliğinden, oe de 
idarecilerimizin salahiyet veya an• 
layış noksanıodandır. Banan 1ebe• 
bi plinlar1mızı loriliz donaomaeı• 
nın sulhu tekeffül ettiği faraziyesi 
üzerine kurmuş olmamız ve bu fa· 
raziy enin bidiıeler tarafından ya. 
lana çıkarılmış bulunmasıdır. Ayni 
şey Birmanya için de variddir. Bir
manyadaki devlet memurlar1 vazi• 
feleriııi yaptılar. Ve halkın büyük 
ekseriyeti loriltereye sadık kaldı. 
Fakat İJtila kırı ısında acze düıtü. 
Crlp11, Hindistanın müstakbel hür• 
riyeti hususundaki maksadlarımmn 
biç ·şüphe götürmez 1amlmlyetinl 
iıpat için Hindistana gitti. Teklifi· 
mizin reddedilmiş olması Hindiı· 

tanın Büyük Britanya İmparatorlu. 
iuno teşkil eden milletler birliji 
içinde hür ve müsavi bir uzuv sı• 

fatile şerefli mevlı.iini almaıı buıo· 
sundakl azmimizi azaltmaz.,, 4't•hklı, çarpaşık menfaat besııp rirler evveli kısaca bir seyabatna· 

ıı:ı 'I'Grkiyenin harbe sürüklenmesi medir. Bunlarda bir şehirden, bir Adana asliye 2 nci 
cı enrel olmaya yetmezdi. Yaban• kaleden diierioe kaç saatte, ne 

Harkof cephesiode Sovyet ve 
Alman kuvvetleri arasında cereyan 
eden azım çarpışma dün bazı ke· 
simlerde Almanların elinde bulunan 
daha baş'ka müdııfaa mevzilerinin 
büyük Roı kuvvetleri tarafından 
hücumla zapta şeklinde neticelen· 
miştir. Almanlar, piyade kuvvetle
rinin kesif Rus ateşi karşısında sar· 
sıotılar geçirdiği kesimlerde en bü· 
yük tanklarını lurkarhk ve altmı· 
şarlık rruplar halinde muharebeye 
sürmektedirler.• 

c.1 vasıta ile ridildıti mutlaka kaydo- Hukuk Mahkeme 
... 

4
• ıetenin dediği gibi görüp öl· -

l'"l!lı lunar. Mümkün olduğu kadar fazla 
re Yen zıt tesirler Türkiyeyi ida· coğrafi, biraz da askeri ve mülki Sinden: 
t, edenlerin, herkesi hayrete düşü malOmat verilir; garip görünen i- Adananm Yortan mahallesin· 
~ 11 

.ve mucizeye benzetilen yüksek detlerden buhtedilir; teşrifat mese. de Emin oilo Mustafa Türkseve· 
iıez.ıyetı, bu ters rüzgirların nğra· lesi ise hiç ihmal edilmez. ria Hürriyet mahallesinde Muttafa 
t> olan bu ülkede en tehlikeli dal En ihmal edilen nokta, en e zevcesi Hanife Türksever aleyhine 
••lar ' hemmiyet verilmeai icabeden •İyasi açtıiı boşanma davasınm cari do· 
<t, ortasında, sağa sola bakma· ve diplomatik meseleler, cereyan ruşmasında: davalı Hanife aleyhine 
•il~~ kasırgalara uldırış etmeden, lar, temayüllerdir. Buna dair nadi· çıkarılan davetiye ikametgahı meç· 
•İni :•te aldanmadan v.tan gemi· ren yazılan .arizalar "huıu~i. «~urye- bul oldaiu şerhile bilitebliğ iade 
Qıll•t Osdoğru hedefe rötürmek ol- lei• ile payıtahta gonderılırd!. edildij'İııden ilanen davetiye tebli-

'I Qr, Babıali Avrupa devletlerı nez · (ine ve duruşmanın 11 -6- 942 
P ·· dinde mu itim elçiler kullanmak lü· perşembe saat 9 talikine karar ve· 

bi.. ._?11tika mucizesi denilen şey, rildiğinden davalı hınifenlo o rüıı 
"" •ıaan zumunu ancak Üçüncü Selim dev· h._ d h b l lnltıd •eye aldanmıyan, herkesi ve saatte ma ır.eme e azır o oo 

ır rinde takdir oyliyerek tatbik1na l" d ti · •- · ltaııd an dürüst bitaraflık politi· l ld ması uzumu ave ye yerme "'aım 
ır, geçti. Avrupahlarm stanbu a olmak üzeM ilaneo tebliğ oluour. 

8 böyle elçiler buloodurmağa başla· 2032 
)ı i . tı da Y•tmeıdi. Be politika· malarından amlarca sonra! 
)o·ı/' Ylirekle tatbik edenler bili Sllleyman Kini lrtem 8 inci ıınıflarma talebe kayıt 
hiç -~~1 ki hiç kimse dokunmayan _!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!"!!""!l~!!!!!'!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!"!!!!"""!!'!'!"'!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!'t 4 ve kabulüne 1 Haziran 1942de 
falttt ~?1•eden bir şey iatemiyen, Deniz Harp Okulu ve başlanarak 20 Ağustoı 942de 
'-•Qı it ıç kimseye de zırnık ver. son verilecektir. 
litilt e kararında olan bir sulh po ı • 

1 
d -..,l aıı, ••ilam bir temele dayan· 188Sİ komütan ıg .. ın 80 2 - isteklilerin Deniz 

J &11 :a en hafif dokunuııla yıkılır. Gedikli Erbaş orta okulun-
': "etu'111•1, kendine rüven, ve kuv. 1 - Deniz Liıesi 9 ve daki kayıt ve kabul komis• T l O uncu sımflarile Deniz Ge· yonlarma milracaatları. 2011 

Urltiye her ron harbe rtre· dikli Erbaı Orta okulu 6, 7, 19. 22. 26. 29. 2. S. 9. 12 

Londra 25 (a.a.)- Aoaliıt, bu· 
günkü askeri yazısında, Almanla· 
rıo Taganrok-Rostof hattında ta
arruza geçtiklerinin bugün haber 
alındığını, bu hareketin, Mareşal 
Timoçenkooan Harlı:ofta yaphiı ta• 
arruzu hafifletmek mıtktadile icra 
edilmekte oldoğono bildirmektedir. 

Moıkova 25 (a.a.) - Bu ak· 
şamki Moskova radyoıu, merkez 
cephesinde kayda değer niıbette 
fazla bir faaliyet oldujıınu bildit· 
mektodir. 

Almanlar kendi mevzilerini dü· 
zeltmelc teşebbilsile birkaç tank 
grupile desteklenen bazı taarraıla
ra girişmişlerdir. 

Berlin 25 (a.a )- Alman ordu. 
ları başkamandanhğıom tebliil: 

[)On Harkof cenup çevreıiad• 

Her gece bUtUn gUzlde allelerln toplandıl• 

SEYHAN PARK'ında 
Ertuğrul 

SADi TEK Tiyatrosu 
~BU GECEI~ 

Ah şu kaynanam 
voovJL 3 PERDE 

« 
----~~~··--1-9-d-.n itibaren 

Saat 
21 « c: 

c: 
22 « « 

SAZ 
VARYETE 

TiYATRO 

GiRiŞ &O - 40 KURUŞ 
Aileler için numaralı masalar iıtek üzerine fündilzden ayrılır. 



.... 
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Alsaray Sinemasında 
BU AKŞAM 

iki GUzel ve MUkemmel Film Birden 
1- Dramatik ve ıürükleyici bir mevzııa sahip büyült artlıt 

LOUIS JOUVET 
iu temsil ettiği rransızca sözlü 

Artistler Mektebi 
Bir Sanatkarın Merakh Hayatı 

2- Macera filmlerinin eşsiz yaratıcılı rı 

WIL YAM BOYD'ın en heyecanlı 
ve meraklı filmi 

GOnUllD Suvariler 

. ilan 
Belediye Riyasetinden; 
Kolordu civarında zahire pazarı mevkiinde Belediyeye ait 

aşağıda numaraları ve muhammen kira bedellerile muvakkat 
teminatları yazılı mağazalar .hububat ticaretinin kalkmış olma· 
sından her işte kullanılmak üzere ve şartnamelerine göre 
t Haziran 942 tarihinden itibaren bir ili iki sene müddetle 
kiraya verilecektir. 

2 - ihalesi Mayısın 29 uncu Cuma günü saat on .beşte 
.tlelediye dairesinde Belediye encümeninde yapılacaktır. istek
liler mezkur gün ve saatte yatırmış oldukları teminat mak· 
buzlarile birlikte Belediye encümenine ve şartnameyi görmek 
için her gün Belediye muhasebenine müracaatları ilin olunur. 
Senelik Muvakkat 
icarı teminatı Numarası Cinsi Mevkii 
150 11 25 28 Dükkin Kolordu caddesi üzeri 
65 4 87 30 ,, > > > 

65 4 87 32 ~ > > 

65 4 87 34 ,. > ,. 

46 3 45 36 » ,. ,. 
65 4 87 38 » » > 

65 4 87 40 > > > 

65 4 87 42 » ,. ,. 

65 4 87 44 » > > 

1so ıı 25 46-66 • ,. • 
65 4 87 48 ,. ,. ,. 
65 4 87 so » > > 

65 4 87 52 • > ,. 

65 4 87 54 » » • 

65 4 87 58 • > » 
65 4 87 60 • » • 

65 4 87 52 » > • 

150 11 25 62 » Buğday pazarında 
1So 11 25 6t ,. ,. » 
150 11 25 68 • > > 

15o 1 1 25 7 o > » > 

150 11 25 72 ,. • ,. 
loS 7 87 74 > > » 
250 18 75 76 • • ,. 
300 22 50 78-80 » » ,. 

1992 14-17- 26-28 

inhisarlar Adana 
Ba§müdürlüğünden : 

.ilan 
1- inhisarlar Ceyhan idaresi anbarlariyle şim,ndifer is-

tasyonu ve Kozan ve Kadirli idareleleri anbarları arasında 
mütekabilen naklolunacak idareye ait tuzdan gayri 200 ton 
ağırlığında bilcümle mevaddm nakli işi Adana Başmüdürlü
ğüyle Ceyhan Baş mem•rlutunda mevcut ıartnameıi mucibin· 
be mukavele akdi tarihinden bir sene müddetle muteber ol 
mak üzere ~çık ekıiltmeye koaulmuştur. 

2- Eksıltmc 6.6.942 tarihine raslayan pazartesi günü sa 
at 14 de inhisarlar Ceyhan Baş memurluğu binasında yapı-
lacaktır. . . 

3- Şartnameyı görmek ve fazla izahat almak isteyenler 
Adana ve Ceyhan idarelerine müracaat etmel,dir. 

4- Eksiltmeye iştirak edecekler muhammen bedelin % 7 ,5 
güven parasını eksiltmeye iştir~kten evvel makbuz mukabiıin· 
de idare veznesine yatumıları ılln olunur. 1983 ıS-26-30 

Adana As. sa. Al. Komisyonündan: 
J - 4000 Kilo Süt ve 8000 kilo yoğurt açık eksiltme ile 

satın alınacaktır. 
2- Muhammen bedeli ceman , 2440 lira ilk te'minab 258 

liradır. d ·· ili bT 
3- Ev11f ve şartnameıi hergiln komisyctn a gor e 1 ır. 

4- lh.teıi 28.5.942 Per§embe. günü saat 16-30 da yapı· 
lacaktır. · . b. l'k 

5- lateklilerin belli glbı ve aaatta te' minatları ıle ır 1 • 

te komiayona müracaatlan ilin olunur. 1981 12· 15-21-26 

imtiyaz Sahibi : CAVlT ORAL 

Ba11ldıjı yer ; B UGON Matbaa11 
U. Neıriyat MOdllrfi : Avukat 

Rifat Y AVERO~LU 

BUGON 26 Mayıs 1942 

Yazlık Sinemanın Asri Sinemanın 
ilk açılış proğramm ı teşkil eden ve büyük artist 

·H E R B E R T M A R S A L L 
Tarafından tevka16de bir tarzda yaratllan 

Casus Aşıklar 
Emsalsız ıüper filmi ile kıymetli okuyucularımız 

Mualli - Muzaffer Ilgar- Necmi Rıza 
nın nefis t•rkılarlle sUslU 

CEMİLE 
Türkçe sözlü ve şarkllı -

Büyük §ark filminin kazandığı görülmemiş rağbet kar
şısında bir kaç gün daha devam edeceğini müjdeleriz. 

Yer bulamayıp da göremlyenler için 
bu b u y U k tarsatı kaç1rmayınız • 

Pek Yakında 
Sinemanın yeni GRETA GARBO'su 

SIGRID CURIE 

Unutulan · Kadın 
Müstesna filminde • • • 

ilin 
Belediye Riyasetinden: 

1- ismet İnönü caddesinde zahire pazarında Belediyeye 
ait mağazalardan 54 numaralı mağaza bil haline getirilerek 
biri kasap diğeri sebzeci Dükkanı olarak 1 S/T emmuzf 942 ta· 
rihinden itibaren bir ili üç sene müddetle ve şartnamesi mu
cibince kiraya verilecektir· 

2- Kasap dükkinının muhammen senelik kira bedeli 500 
lira sebzeci dükkinınm senelik muhammen kira bedeli 150 
lira' olup muvakkat teminatı muhammen kira bedellerinin 
% 7,5 ğudur. 

3- ihalesi Haziranın 2 nci salı günü saat on beşte Be
lediye dairesinde Belediye encümeninde yapılacaktır. 

4- istekliler mezkur gün ve saatta yatırmış oldukları te· 
minat makbuzlarile Belediye encllmenine ve şartnameleri gör
mek isteyenlerin her gün Belediye muhasebesine müracaatlara 
ilin olunur. 2004 17-21-26-30 

ilin 
Adana Belediyesi Riyasetinden: 

1- itfaiye imir ve eratı için 21 takım yazlak elbise 
yaptırılacaktır. 

2- Elbiselerin kumaş ve dikiş v t sair malzeme 
müteahhide · aittir. 

3- Yapılacak olan 21 takım yazlık elbise ve kasketin 
muhammen bedeli 420 lira olup muvakkat teminatı 31 ,62 kuruştur. 

4- ihalesi 5/6/942 Cuma günü saat on beşte Adana 
Belediye dairesindeki belediye encümeninde yapılacakbr. 

5- isteklilerin ihaleden ~vvel şartnameyi görmek ve 
muvakkat teminatı yatırmak üzere Adana belediye itfaiye 
amirliğine ve ihale günü mnayyen saatta belediye encümeni· 
ne müra'caatları ilin olunur. 

2014 21 - 26-30-3 

Malatya bez ve iplik f abrikalan T.A.S. Ada
na· mensucat fabrikası müdürlüğünden: 

Fabrikanın günlük sığır eti ihtiyacı (tahminen yüz kilo) 
açık eksiltme suretile şartnamesi mucibince ihale edilecektir. 
Taliplerin 1/6/942 günü saat 16 da Fabrika Müdüriyetinde 
bulunmaları. • 2025 23- 26-31 

ilan 
Malatya Bez ve iplik Fabrikaları T.A.Ş. 
Memur ve ifçileri istihlak Kooperatifi 

Şirketinden: 
Şirketimizin Malatyadaki merkezinde çalışmak üzere meı': 

ul bir mubuebeciye ihtiyaç vardır. Müe11esemiz bareme tlbı 
olmayıp taHbin ehliyet ve liyakatine ıöre iki yüz liraya ka
dar ücret verilecektir. Umumi ıeraite tibi olmak şartiyle me· 
mur evlerinden biride tabıiı edilecektir. Talipl~rin nufuı bll
viyet cüzdan~arı ve timdiye kadar çalışmış oldukları yerlerden 
aldıkları vesıkaların birer suretini kendi el yazılarile yazılmıı 
mektuplarına ekliyerek ençolc 15/6/942 tarihine kadar ıirketi· 
mizin Malatyadaki merkezine göndermeleri ilin olunur. 

2031 26-29-2 

YAZLIK BAHÇESi 
ASFALT CADDE 

27 Mayıs Çarşamba akşamı 
Açıhş töreni şerefine 
büyük zengin proğram 

-1-
İlahi bir aşk ... Harikulade bir macera ... Kuvvetli ve 

muazzam sahnelerle dolu muhteşem bir film ..... 

POLA NEGRl'nin Türkçe ~ özlü 

MAZORKA 
- 2 -

Son zamanın son harikası, tayyarelerin oynadığı rolü 
titretici heyecanlarla yaşatan günün şaheseri : 

20000 KAHRAMAN 
Yaratıcıları : PRESTON FORSTER 

INGRAT BERGMAN 
-3-

Son derece eğlenceli : Miki Mavz 
PEK YAKINDA : 

ÖLMEYEN AŞK - REBEKA gibi 
şaheserleri yaratan : 
LAURENCE OLIVIER'in en son 
ibdigerdesi : AL TUN HALKA 

Adana As. Sa. Al. Xomisyonündan 
1- 300,000 Kilo ekmek açık eksiltme ile pişirtilecekti~ 
2- Muhammen bedeli 4500Hra olup ilk teminatı 337 

ra 50 kuruştur. 

•li 

3- ihalesi 28/5/942 Perşembe günü saat 15/30 dadır· . 
4- Evsaf ve şartnamesi bergün komisyonda görülebilit )• 
5- lateklilerin belli gün ve saatta te'minatları ile birli1't 

komisyona müracaatları ilin olunur. 1980 12-14-21·26 

Fırsatı Kaçırmayınıı 
" Frigidaire " marka, ancak ü~ ay k a dar kullanıldl 

dört gözlü, bilyük bir dondurma muhafaza dolabı acele s•~ 
lıktır. En son fiata, Mersinde satlcınm deposunda tesl 
şartı ile, yediyilzelli liradır.Pazarlık yoktur. isteyenlerin M 
sinde Kııla caddesinde No. 16 da Sami Merze'ye mürac' 
etmeleri rica olunur. 26-31-5-10 2030 

942 Modeli 
TELE F UN K EN ranyolanmız gelmiştir 

Hiç bir tertibat ilavesine lüzum kalmaksızın mütema ı, 

ve mütenavip ve kısa, orta, uzun dalgalar üzerine çalış-' ~ 
• .,, dl 

154 GwK modelleri radyo meraklilarma hararetle tavsıı 
olunur. d 

TELIEIFUNKEN: 
Nihayet kendisi ve ismi emsali radyolar .arasında 

arasmda teminat ve imtiyaz remzidir. 
lslalaige, Ulukışla, Fnzipaşa ve mütemadi cereg 

elektriki santralı olan şantiye merkezlerine tafl~ 
'olunıır. 

IŞIK TiCARET EVi 
Asfalt yol No 71 : Telefon 80 

Radyo mütehassısı Mt:.ZIMRE yakanda fenni ve modeı1' 
• radyo tamir atelyesini açacaktır. 

Belediye Riyasetinden: 
Yeni Otel ve 
Lokanta icara 

veri il yor 
l - Belediyeye ait Y eniotel 

1 haziran 942 tarihinden 31 mayıs 
945 tarihine kadar olmak üzere 
llç Hae milddetle kiraya verilmek 
üzere açık artırmaya çıkarılmııbr. 

2 - Senelik muhammen ltira 
bedeli 4000 lira olup llç 19nellk 
mavakkat tımJaata o/O 7.5 h1Hbl. 

le 900 liradır. 

3 - ihalesi Maymn 29 
cııma riloü ıaat on beıte 

ye daire1iode Belediye encôdl 
de yapıllcaktır. 

4 - lıteklilerln mezktlf 

ve taatta yatırm11 oldukl•~ 
nat makbuzları ve bu itin :,; 
loodaklarına dair ehliyet ,, 

rile birlikte 8.ftediye eocii 

ve ıartnamesini rörmek isti)',., 

htr gün Belediye mah••' 
mllracaatlara ilin olunur. ız6 

1990 14--17--23--' 
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